Mercedes-Benz E220D 4 Matic All Terrain Estate-PANORAMADAK-WIDESCREEN-MEMORY-BURMESTERAIRMATIC-TREKHAAK-HEAD UP-ZEER COMPL.
Kenteken

SJ-334-T

Kilometerstand

112201

Bouwjaar

03-03-2017

Kleur

Cavansietblauw metallic

Brandstof

Diesel

Gewicht (kg)

1800

Transmissie

Automaat

BTW/Marge

Marge

€ 39.900,Kosten rijklaar maken: € 595,-

Accessoires
• 228 - Voorverwarmingsinstallatie motor en interieur

• 464 - Widescreen cockpit Het 31,2 cm (12,3 inch) display

• 873 - Stoelverwarming voorstoelen

• 234 - Dodehoek assistent
• 235 - Actieve parkeerassistent

van de widescreen cockpit maakt van uw dashboard een
volledig digitale omgeving

• 877 - Ambient sfeerverlichting
• P14 - AVANTGARDE interieur; bestaande uit o.a. stoelen

• 275 - Volledig elektrisch verstelbare voorstoelen met

• 475 - Bandenspanningscontrolesysteem (RDK)

met exclusief design, 3 spaaks MF stuurwiel, diverse delen in

memory pakket
• 287 - Neerklapbare achterbank in ongelijke delen

• 489 - Airmatic: actieve luchtvering en automatisch zakkend
bij hogere snelheid

zilverchroom, diverse delen in pianolak bij middenconsole,
interieurverlichtingspakket, enz.

• 299 - Presafe, veiligheidssysteem reagerend op bepaalde
kritische rijsituaties

• 51U - Interieurhemel zwart
• 531 - COMAND Online Infotainmentsysteem met online

• P15 - AVANTGARDE exterieur; bestaat uit o.a. dynamische
voorbumper met chromen sierdeel en luchtinlaten met

• 30P - Opbergpakket

mogelijkheden, 31,2 cm (12,3 inch) mediadisplay met hoge

rooster, grille met geintegreerde MB ster, LM velgen vijf

• 413 - Panoramadak (glas) elektrisch bedienbaar en 2 rollos
• 443 - Stuurwiel verwarmd

resolutie, snelle navigatie vanaf harde schijf met 3Dkaartweergave en dynamische routegeleiding, smartphone-

dubbelspaaks, dorpelverbreders in carrosseriekleur met
chroomaccenten tot in de achterbumper, achterbumper met

• 463 - Head up display; kleurendisplay met high power led

integratie via Android Auto of Apple CarPlay, Car-to-X

inzetstuk in diffusorlook zwart generfd, uitlaat met vats in de

techniek, lens en spiegelsysteem, lichtsensor in het dak voor
aanpassing van de helderheid, instellingen in het menu van

Communication, Concierge service en Op afstand opvragen
van voertuigstatus, inclusief touchpad met controller. De

achterbumper geintegreerde uitlaatsierstukken en sierdeel in
chroom, Agility Control onderstel met selectief

het combi instrument, enz.

navigatie vanaf harde schijf leidt u met behulp van de realtime
verkeersgegevens van Live Traffic Information snel naar uw

dempingssyteem, enz.
• P17 - Keyless Go pakket; Keyless Go, kofferdeksel op

bestemming

afstand te openen/sluiten, hand ree access, verlichten

• 550 - Trekhaak, mechanisch wegklapbaar
• 596 - Warmtewerend glas (infrarood)

kofferdekselgreep
• P35 - Intelligent Light System; Bi xenon met actieve

• 628 - Adaptieve grootlichtassistent plus

bochtenverlichting, afsalgverlichting en variabele

• 642 - LED Intelligent Light System: dynamische Bi Xenon
met variabele lichtverdeling

lichtverdeling voor buitenwegen, snelwegen en dichte mist
• P44 - Parkeerpakket Inclusief Park Pilot met

• 810 - Burmester surround sound system

parkeerassistent PARKTRONIC en 360°-camera

• 872 - Stoelverwarming achter (buitenste zitplaatsen)

• P49 - Spiegelpakket inclusief binnen en linkerbuitenspiegel
automatisch dimmend, buitenspiegel links en rechts elektrisch
inklapbaar

Opmerkingen
De Mercedes-Benz E-Klasse was al sterk op vele terreinen. Zo overtuigt de auto met luxe, comfort, veiligheid en ruimte. Met de "All Terrain" komt daar nu nog een talent bij: terreinwaardigheid.
Misschien is terreinwaardigheid niet de meest logische aanvulling op het lijstje van talenten van de E-Klasse. Maar... de concurrentie biedt al jaren grote stationcars met ruige aankleding plus de
bijbehorende techniek om de auto daadwerkelijk vaardig te maken in het terrein. Aansluitend bij dat succes biedt Mercedes-Benz nu een avontuurlijke versie aan onder de naam "All Terrain". De All
Terrain is geen opzichzelfstaand model, het is slechts een exclusieve uitvoering van de E-Klasse Estate . Van buiten is deze bijzondere versie herkenbaar aan breed aangezette wielkasten en een
zogenaamde "SUV grille". Omdat de All Terrain op de aankleding na gelijk is aan iedere andere E-Klasse, is ook de uitrusting gelijk. Dat betekent alle luxe en veiligheid die mag worden verwacht van een
stationcar in het hoge segment, plus enkele extra's. Deze E-klasse is dealer geleverd en onderhouden. De auto wordt geleverd met 12 maanden volledige MBSG-garantie.
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